
1.- Posem un barret a cadascú i els hi diem:  

 - “ Cadascú de vosaltres té un barret de color vermell o blau i com a 

mínim un de vosaltres té un barret de color vermell”.  

I la Laia assegura :  

- “Jo sé de quin color és el meu barret!” 

De quin color és el barret de cadascú? 

 

Solució: 

 

1.-  Laia: Vermell.  Arnau i Jordi: Blau. 

 Argumentació:  La Laia sap segur el color del seu barret és el 

vermell perquè veu els barrets dels seus companys que són 

blaus.  

 

 

 

 

 

 

2.- Posem un barret a cadascú i diem: 

- “ Com a mínim hi ha un barret de color vermell i un altra de color 

blau”.  

I la Laia diu que sap el color del seu barret,  i l’Arnau diu que el seu 

barret és de color vermell.  

De quin color és el barret de cadascú? 

 

Solució:  

2.-  Laia: Blau . Arnau i Jordi: Vermell. 

Argumentació:  La Laia només pot dir que sap el color del seu 

barret si veu dos del mateix color. L’Arnau, quan ho sent, 

dedueix que el seu és del mateix color que el que té davant ( 

Jordi) , i si diu que és vermell, és perquè en Jordi també el té 

vermell. I la Laia l’ha de tenir blau. 
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3.- Posem un barret a cadascú i diem:  

- “ Com a mínim hi ha una barret de color blau i un altra de vermell” 

I la Laia afirma: 

- “Jo no sé de quin color és el meu barret” 

L’Arnau diu: 

- “ El meu barret és vermell” 

De quin color és el barret d’en Jordi 

 

Solució: 

 

3.-  Jordi: Blau. 

Argumentació: Si la Laia diu que no sap el color del seu barret 

és perquè en Jordi i l’Arnau tenen un de cada color. Si l’Arnau 

dedueix que el seu barret és vermell es perquè veu que el d’en 

Jordi és de color blau. 

 

 

 

 

 

 

4.- Posem un barret a cadascú i diem:   

- “Dos de vosaltres que esteu asseguts de forma adjacent teniu els 

barrets vermells”. 

La Laia afirma que no sap el color del seu barret. 

De quin color és el barret d’en Jordi? 

 

Solució: 

 

4.-  Jordi: Vermell. 

Argumentació: Si la Laia no sap el color del seu barret, és 

perquè en Jordi i l’Arnau ( que estan asseguts de forma 

adjacent) els han de tenir vermells. 
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5.- Posem un barret a cadascú i diem:   

- “Com a mínim un de vosaltres té un barret de color vermell” . 

I La Laia i l’Arnau diuen que no saben el color del seu barret.  

De quin color és el barret d’en Jordi? 

 

Solució: 

5.-  Jordi: Vermell. 

Argumentació: La Laia només podria endevinar el seu color si 

veiés dos barrets blaus. Per tant l’Arnau i el Jordi poden portar 

els dos barrets vermells o un de cada color. Sabent això l’Arnau 

només podria endevinar el color del seu si en veiés un de blau. 

D’aquí es pot deduir que el barret d’en Jordi només pot ser 

vermell. 

 

 

 

 

 

Solucions 
 

1.-  Laia: Vermell.  Arnau i Jordi: Blau. 

2.-  Laia: Blau . Arnau i Jordi: Vermell. 

3.-  Jordi: Blau. 

4.-  Jordi: Vermell. 

5.-  Jordi: Vermell. 
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